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 در مهندسي و فني حوزه در ايراني پژوهشگران ليفيأت هم ميزان بررسي

  1990 - 2010 سالهاي 

  

  2و سامان ثقفي 1مريم اسدي

  

در زمينه پژوهش و توليد . استنياز همكاري و همفكري  بهخالف گذشته، بيش از پيش  ، برينياي امروزر دد :چكيده

به بيان ديگر، رابطه نزديكي ميان همكاري و توليد علم . بسته هستيمعلم نيز بيش از هر زمان ديگري به كارگروهي وا

كيد بسياري از مجالت أو ت شودمين محدودبه پيشرفت علمي يك كشور  فقطپيشرفتهاي علوم و فناوري . وجود دارد

ن متخصصان تعامل ميا. ليفي است كه هر دو آنها داراي يك روند افزايشي استأتعلمي در حال حاضر بر همكاري و هم

زيادي از قبيل گفتگوي  فرايند پژوهش به فعاليتهاي ارتباطي نسبتاً. است شدههاي علمي مدتهاست كه ضروري حوزه

هدف پژوهش حاضر مطالعه و بررسي روند توليدات . ها وابسته استمتخصصان با يكديگر، مطالعه مقاالت و نوشتن نامه

حوزه فني و مهندسي در فاصله  در در توليدات علمي پژوهشگران ايرانيليفي أتهم ميزانص بررسي اطور خعلمي و به

نوع پژوهشها كشف الگوي نويسندگي غالب در توليدات علمي و ميزان مشاركت  فايده اين. است  2010تا  1990سالهاي 

توليدات با الگوي  نتايج اين مطالعه نشان داد كه سهم. و همكاري گروهي در ميان اين گروه از پژوهشگران در كشور است

، از سال آننويسندگي تك نويسنده پيوسته در حال كاهش و سهم توليدات با الگوي نويسندگي دو نويسنده و بيش از 

ه درصد توليدات در سالهاي  مورد بررسي ب 92ها، اساس يافته بر. ، پيوسته در حال افزايش بوده است2010تا  1990

  در بيشتر سالها ميزان توليدات. صورت توليدات انفرادي بوده استه رصد بد هشت فقطصورت توليدات مشاركتي و 

المللي درصد بيشتري را به ميزان توليدات بين 1994و  1992در دو سال  فقطالمللي كمتر از توليدات داخلي است و بين

ليفي در حوزه فني و أهم ت مقاله 100عنوان نشريه بيش از  47كه  نشان دادها يافته ،همچنين. تصاص داده استخخود ا

ثير بسيار پايين و أليفي داراي ضريب تأتثير مجالت منتشر كننده مقاالت همأاند و ضريب تمهندسي را به چاپ رسانده

  .اندخوبي برخوردار بوده ثير نسبتاًأعنوان نشريه از ضريب ت هفت

  

ي، ايران، ني و مهندسليفي، همكاري علمي، پژوهشگران، فأتهم :كليدي هاي واژه

  .تارنماي علوم
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 مقدمه .1

در زمينه . استنياز همكاري و همفكري  به، برخالف شرايط گذشته، بيش از پيش يدنياي امروزدر 

به بيان ديگر، رابطه . پژوهش و توليد علم نيز بيش از هر زمان ديگري به كارگروهي وابسته هستيم

ارتباط پايه نظر و عمل در  1به تعبير گارويو بنا  ]1[نزديكي ميان همكاري و توليد علم وجود دارد 

 خاص محدودپيشرفتهاي علوم و فناوري ديگر به پيشرفت علمي يك كشور . ]2[است يفعاليت علم

ليفي است كه هر دو آنها أتكيد بسياري از مجالت علمي در حال حاضر بر همكاري و همأو ت شودمين

هاي علمي مدتهاست عامل ميان متخصصان حوزهت. ]3[در حال حاضر داراي يك روند افزايشي است 

زيادي از قبيل  مراحل فرايند پژوهش به فعاليتهاي ارتباطي نسبتاً بيشتر. ه استشدكه ضروري 

نه تنها متخصصان . ها وابسته استگفتگوي متخصصان با يكديگر، نوشتن و مطالعه مقاالت و نامه

صورت مشترك توليد كنند، بلكه نتايج پژوهش را بهيكديگر مبادله مي نتايج پژوهش و اطالعات را با

همكاري شكل . ندنكارتباط دارند و هم همكاري ميبا يكديگر كوتاه سخن اينكه آنها هم  .ندكمي

فراهم  ثر و نيز سهيم شدن در قابليتها و ساير منابع راؤارتباط مبرقراري كه امكان  قوي از تعامل است

سسات ؤليفي بين متخصصان و نيز در ميان مأتشمگير مقاالت همبا نگاه به افزايش چ. كندمي

پژوهشي، هر فردي ممكن است به اين نتيجه برسد كه همكاري شرط الزم در علم مدرن و عصر 

اگر بيش از نيمي از مقاالت توليد شده از سوي متخصصان در يك دانشگاه مشخص با . حاضر است

بت حليف شده باشد، در اين صورت ديگر صأشي با هم تسسات پژوهؤمتخصصان ساير دانشگاهها يا م

ندارد، بلكه آن شبكه اي از تعامالت ميان  اعنوان يگانه توليد كننده دانش معنباره يك دانشگاه به در

 . ]4 [متخصصاني است كه واحد توليدي مهمي هستند 

همكاري در لغت . ردمفهومي بسيار عام است و مصاديق بسياري دا collaborationواژه همكاري يا 

يكي ديگر از مصاديق . است "شركت با ديگري در كاري يا شغلي"و  "بودن همكار"ه معناي ب

و  "co-authorship"است كه معادل  "همكاري در تأليف"يا  "تأليف مشترك"، "هم تأليفي" همكاري

همكاري علمي است،  هاي بارزكه تأليف مشترك يكي از جنبه نجاآ از. است " joint authorship"نيز 

  مفهوم را اين دو ،بتيتربدين. شودن در نظر گرفته ميآعنوان شاخصي براي سنجش اغلب به

تأليفي شاخصي جزئي از همكاري علمي است و هم ،در واقع. توان جدا از يكديگر در نظر گرفتنمي

تابها، مقاالت، توليدات علمي نظير ك بهگيرد كه ن بخش از همكاري علمي را اندازه ميآ فقط

شده  ارائه صصان براي همكاري علميختعاريف متعددي از سوي مت .شودمربوط مي.. پژوهشها، و 

كه به منابع  است عنوان يك گروه به نحويكاركردن به ": گويدمي) 2001(2ماتساست كه از جمله 
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استفاده كننده به نحو وظيفه خود را در قبال جامعه  ،و بدين ترتيبپيدا كنيم بيشتر يا بهتري دست 

از همكاري ) 1386( تري از سوي رحيمي و فتاحيتعريف جامع. ]1[ "تر انجام دهيمبهتر و كامل

كاركردن با هم از طريق رابطه مشاركتي تعريف شده، آنها همكاري علمي را . شده است ارائه علمي

كه با  دانندمي پژوهشگرانريزي شده ميان دو يا چند گروه از متخصصان و مشخص، واقعي و برنامه

در  آنها همكاريو  پردازندهدفي مشترك به خلق و توليد دانش جديد و توسعه دانش فعلي مي

لي و  .دشوميمنجر ن آثار علمي مانند كتاب، مقاله، طرح پژوهشي و نظاير آبسياري از موارد به توليد 

افزايش ، ل پژوهشيئيدگي مساپيچ، تخصصي شدن علومداليل همكاري علمي را ) 2005( 1بوزمان

، افزايش اعتبار بيشترتالش براي  هاي پژوهشي،بودجه تر بهسانآدسترسي پژوهشي، هاي هزينه

ند نكافزايش توليدات بيان مي و اي تحقيقاتيهاز طريق همكاري علمي با گروهافزايش رويت پذيري 

هاي حمل و نقل بعضي هزينهكلي اهش ارتباطي و كو در فناوريهاي اطالعاتي نوآوريها  ،همچنين .]5[

2به عنوان اثر همجواري راآنچه  و اثراست از موانع همكاري را از ميان برداشته 
 ،شودشناخته مي 

  . ]5[ه است كردتر آسان

  

  چيست؟ تأليفيهم .2

ليفي است كه در توليدات علمي اعم از أتطوركه اشاره شد، يكي از اشكال همكاري علمي همهمان

ليف را أليف مشترك يا همكاري در تأت) 1383(اميري . كنديادداشتها و نظاير آن نمود پيدا ميمقاله، 

هاي فرايندي كه طي آن دو يا چند نويسنده جهت خلق يك اثر علمي، با اتخاذ يكي از شيوه"

كند بيان مي ،"كنندهمكاري، منابع و استعدادهاي خود را به اشتراك گذاشته و با هم همكاري مي

دانشنامه كتابداري و اطالع رساني از اصطالح اثر مشترك تأليف مشترك و كار مشترك به در  .]6[

3تأليف گروهي"مدخل 
اثري "كه  ن چنين توضيح داده شده استآ خصوصارجاع داده شده و در  "

ر كه در يك موضوع واحد با همكاري دو يا چند نفر تأليف شود و سهم هر نفر در بخشها و قسمتهاي اث

ليفي را همكاري و اشتراك أتتوان همبا توجه به تعاريف ارائه شده مي ،در كل. ]7 [ "دمتمايز باش

  .دكربيش از يك نويسنده با يكديگر در فرايند توليد آثار علمي قلمداد 
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  ليفي و الگوهاي آنأتثر در همكاري علمي و همؤعوامل م. 2. 1

ميزان و شيوه همكاريهاي علمي متفاوت شان در  ماهوي دليل تفاوتهايهاي گوناگون علمي بهرشته

نها آتوان اند كه ميتأليفي دخيلافزايش هم ،عوامل بسياري در  همكاريهاي علمي و در نهايت .هستند

دسته اول عوامل سازماني است كه براي ارتقاي كيفيت عملكرد  :دكررا به سه دسته عمده تقسيم 

براي  ،را از پژوهشگران براي همكاري علميخود انتظارات سازمان  آن،سازمان و دستيابي به اهداف 

انجام   به منظورسنجش همكاريهاي علمي افراد به  آنسياستهاي جديد سازمان و گرايش نوين مثال 

عنوان  ،دستيابي به  اهداف سياسي و براي اشتراك دانش سياستهاي جديد سازماننيز و  كارشدن 

امل گروهي و درون گروهي است كه بيشتر در جهت منافع مشترك دوم عو دسته. ]5[كندمي

همكاريهاي  ،مهارتهاي افراد با توجه بهمساعي  تشريك ،تقسيم وظايف ،، براي مثالپژوهشگران است

در " همكاري" خلق يك شبكه و تكميل پروژه به منظوروري اطالعات بيشتر آمبتني بر دانش گرد

هاي عوامل شخصي است كه بيشتر به انگيزه سوم دسته .]8[سازمان سسه يا ؤدرون گروه و خارج از م

 ،ترستيابي به نتايج پژوهشها به صورت آساندوي براي  ،براي مثالكه شود مربوط مي دروني پژوهشگر

 ،پژوهشگرانپيدايي افزايش احتمال  ،ايجاد فرصتهايي براي توليد علم بيشتر ،اعتبارتالش براي كسب 

اثر به همكاري اثر و افزايش ميزان استناد به استاندارد ، افزايش تري از ارتباطاتايجاد شبكه وسيع

  . ]10و9[ ورزدبادرت ميمعلمي 

تر شدن تخصصي از قبيل در كنار اين سه دسته عوامل، شرايط حاكم بر جهان )1980( 1گوردون

به شكلي ها هش هزينهكا ،پژوهش ياربراي اج هاافزايش هزينه ،پيچيدگي مسائل مورد پژوهش ،علم

نيز موجب  را و نوآوريهاي فناوري اطالعات و ارتباطات ليفي افرادأتچشمگير در صورت همكاري و هم

 . ]5[ داندميتسهيل همكاري علمي 

. همكاري است درل عمده و مورد بحث در حوزه همكاريهاي علمي، الگوهاي مورد استفاده ئاز مسا

 2ونگ. نندكتا انواع همكاريهاي علمي را در قالب الگوهايي تعريف  اندصاحبنظران مختلف تالش كرده

واع همكاريهاي ممكن به ان"همكاري علمي در چين "اي با عنواندر مقاله 2005در سال  و همكاران

افراد در يك  همكاريبا مقاالت مشترك  ،مقاالت تك نويسنده همچوندر ميان نويسندگان مقاالت 

مقاالت مشترك با ، افراد از مكانهاي مختلف در يك استانهمكاري  مقاالت مشترك با ،سسهؤم

 افراد از كشورهاي مختلفهمكاري مقاالت مشترك با  و چينكشور افراد از مناطق گوناگون همكاري 

، ايسسهؤهمكاري درون م صورتليفي را بهأتي علمي و همتوان همكاريهامي ،از اين رو. نددكراشاره 

   .]12[دكربندي المللي دستههمكاري بين و ايهمكاري ميان منطقه، ايهمكاري درون منطقه
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  لهئبيان مس  .3

همكاري  وكنندگان و منابع علمي است مصرف ،اي متشكل از توليدكنندگانجامعه علمي جامعه

در كمتر پژوهش علمي مشاهده. اردي و كيفي توليدات علمي دعلمي نقش بسزايي در ارتقاي كم 

هاي يافته .ندكقي بدون توجه به نتايج پژوهشهاي جامعه علمي، بروندادي حاصل شود كه محقمي

پژوهشهاي پيشين يا از روابط مشاركتي در تلفيق يعني از  ؛از بافت جامعه پژوهشي جديد معموالً

كه همان توليد دانش و  ،بدون برقراري ارتباط علمي رسالت توليد علم. شودحوزه پژوهشي ناشي مي

دانشمندان و اعضاي جامعه علمي . به سرانجام نخواهد رسيد ،به گنجينه علم بشري است افزودن آن

توان مجاري رسمي را مي. دننكبراي برقراري ارتباط علمي از مجاري رسمي و غيررسمي استفاده مي

مالقاتهاي حضوري يا تماسهاي تلفني  راآثار منتشر شده به شكلهاي گوناگون و مجاري غير رسمي 

. دعالوه بر اهميت انتشار آثار علمي، همكاري علمي نيز اهميت بسزايي دار. ]2[دكرمندان بيان دانش

ليفي است كه توليد يك برونداد علمي توسط چندين محقق و أتيكي از انواع همكاريهاي علمي هم

ي هاعواملي از قبيل تخصصي شدن علوم و محققان و رشد حوزه. گيردمي بر دانشمند همكار را در

  .نندكاي در سالهاي اخير محققان را واداشته است تا  با يكديگر همكاري رشتهبين

هاي مختلف و تفاوت آنها با يكديگر، ميزان مشاركت و همكاريهاي علمي در به دليل ماهيت رشته

امكانات آزمايشگاهي، مواد  داشتن ها ضرورت وجودرشته از در برخي. هاي گوناگون متفاوت استحوزه

 دادن ليه و نيروي انساني براي پيشبرد كارها به حدي است كه دانشمندان بي شماري براي انجاماو

تا از امكانات و كمك ديگر دانشمندان  كنندمي سفر خود كشور مرزهاي سوي فرا پژوهشهاي خود به

  .  دكرمشاهده ليفي أتتوان اين موارد را در پديده همبه صورت عيني مي ،بدين ترتيب.  ]12[بهره ببرند

ايران از جمله كشورهايي است كه دانشگاهها و مراكز پژوهشي زيادي در زمينه كشور  ،به عالوه

  ترين بخش از توليدات علمي ايران در زمينه فني و مهندسي را تشكيلكه عمده ردادفني و مهندسي 

زيادي بيانگر  راكز تا حدي و كيفي توليدات علمي اين دانشگاهها و مارزيابي كم دليل،بدين . دهدمي

  .وضعيت توليد علم ايران در حوزه فني و مهندسي خواهد بود

حوزه فني و در توليدات علمي پژوهشگران ايراني  تااست  تالش شدهپژوهش حاضر در  ،از اين رو

ليفي تا أد پديده هم تشواص مشخص خو به طور ررسي ب 2010تا  1990مهندسي در فاصله سالهاي 

الگوي  ،در اين ميان. ران اين حوزه مورد توجه قرار گرفته استگدر توليد مقاالت پژوهشچه اندازه 

 ميزان ،نيزو  ارائهحوزه فني و مهندسي در غالب در توليدات علمي پژوهشگران ايراني  نويسندگي

  .ه استمشاركت و همكاري گروهي در ميان اين پژوهشگران مشخص شد
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تارنماي در  مهندسي و فني حوزه ايراني پژوهشگران ليفيأتهم هدف پژوهش حاضر تعيين ميزان

، پژوهش حاضر اهداف فرعي زير را دنبال خصوصدر اين . است 2010تا  1990در بازه زماني  علوم

  :كندمي

حوزه فني و مهندسي در بازه زماني مورد در تعيين تعداد و روند توليدات علمي پژوهشگران ايراني  •

 ؛بررسي

حوزه فني و مهندسي در در سسات علمي و پژوهشي ايراني ؤين دانشگاهها و متعيين پرتوليدتر •

 ؛بازه زماني مورد بررسي

حوزه فني و مهندسي در تعيين سهم توليدات با الگوهاي نويسندگي مختلف پژوهشگران ايراني  •

 ؛در بازه زماني مورد بررسي

ني و مهندسي در بازه زماني حوزه فدر تعيين توليدات مشاركتي و انفرادي پژوهشگران ايراني  •

 ؛مورد بررسي

در ميان  )الملليهمكاري بين و ايسسهؤاي، همكاري بين مسسهؤهمكاري م(تعيين نوع همكاريها  •

حوزه فني و مهندسي در الگوي نويسندگي مختلف در بازه زماني مورد در پژوهشگران ايراني 

 ؛بررسي

حوزه فني و مهندسي در بازه در شگران ايراني المللي و داخلي پژوهليفي بينأتتعيين نسبت هم •

 ؛زماني مورد بررسي

حوزه فني و مهندسي در بازه در در توليد مقاالت كه ساير كشورهاي جهان ميزان مشاركت تعيين  •

 ؛زماني مورد بررسي

حوزه فني و مهندسي در آنها به چاپ در ليف شده أهايي كه مقاالت با هم تمجلهتعداد تعيين  •

 .ثير هر مجلهأو رابطه آن با ضريب ت رسيده است

 

  پرسشهاي اساسي .4

 -2010حوزه فني و مهندسي در بازه زماني در تعداد و روند توليدات علمي پژوهشگران ايراني  .1

  چگونه است؟ 1990

حوزه فني و مهندسي در بازه در سسات علمي و پژوهشي ايراني ؤتوليدترين دانشگاهها و م پر .2

 د؟انكدامزماني مورد بررسي 
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ندسي در بازه حوزه فني و مهدر سهم توليدات با الگوهاي نويسندگي مختلف پژوهشگران ايراني  .3

 بوده است؟ زماني مورد بررسي چقدر

حوزه فني و مهندسي در بازه در توزيع و نسبت توليدات مشاركتي و انفرادي پژوهشگران ايراني  .4

 ؟گونه استزماني مورد بررسي چ

در ميان ) الملليهمكاري بين و ايسسهؤي، همكاري بين ماسسهؤهمكاري م(همكاريها  .5

 پژوهشگران ايراني در الگوي نويسندگي مختلف در حوزه فني و مهندسي از چه نوعي بوده است؟

 حوزه فني و مهندسي چگونه است؟در المللي و داخلي پژوهشگران ايراني ليفي بينأتنسبت هم .6

حوزه فني و مهندسي در بازه زماني مورد بررسي ر دساير كشورهاي جهان كه در توليد مقاالت  .7

 ؟اندداماند، كمشاركت داشته

  اندكدامليفي در حوزه فني و مهندسي در آنها به چاپ رسيده است، أتهايي كه مقاالت هممجله .8

 ؟قدر استثير آنها چأو ضريب ت

 

  روش پژوهش .5

از توليدات علمي ايران از نوع جامعه پژوهش را آن دسته . پژوهش حاضر با رويكرد علم سنجي است

علوم يكي از ابزارهاي مهم  تارنماي. دهدتشكيل مي 1علوم تارنمايمقاله در حوزه فني و مهندسي در 

و به راحتي  استسسات ؤها و مبراي ارزيابي دانشمندان، پژوهشگران، سازمانها، دانشگاهها، دانشكده

خش اعظم توليدات علمي ايران به زبان انگليسي و در اين پايگاه ب ،از سوي ديگر. است يقابل دسترس

منبع مناسبي براي  ،به همين دليلو شود نيز برخي از مجالت ايراني در اين پايگاه نمايه سازي مي

در بخش  CU=iranها،  فرمول به منظور استخراج داده. تعيين وضعيت توليد علم ايران است

مايه استنادي علوم، علوم اجتماعي و هنر و علوم انساني و سه ن شدجستجوي پيشرفته اين پايگاه وارد 

اساس  دست آمده برهنتايج جستجوي ب ،سپس. تعيين شدند 1990 - 2010انتخاب و بازه زماني

ركورد  26205تعداد  ،بدين ترتيب. به مقاالت حوزه فني و مهندسي محدود شدند 2محدوده موضوعي

 براي. وزه فني و مهندسي طي سالهاي مورد بررسي بوددست آمد كه شامل كل مقاالت ايران در حهب

منظور به. شدند 3وارد نرم افزار اندونت دست آمده مستقيماًه ها، ركوردهاي بسهولت استخراج داده

____________________________________________________________________ 
 

1 . Web of Science 

2. Subject Area 

3. End Note 
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ها و پاسخگويي به پرسشهاي پژوهش، بخشهايي از قبيل بخش نويسندگان، گردآوري و استخراج داده

تحليل آماري و ترسيم جداول و نمودارها  دادن انجام براي. ي شدنويسندگان بررسو نشاني  نام مجله

  .ز نرم افزار اكسل استفاده شدا

  

  هاتحليل يافته .6

حوزه فني و مهندسي در بازه در تعداد و روند توليدات علمي پژوهشگران ايراني . 1پرسش 

  .چگونه است 1990- 2210زماني

به وسيله  مقاله 26205تعداد  2010تا  1990ي دهد كه بين سالهاهاي گردآوري شده نشان ميداده

  .منتشر شده استتارنماي علوم نويسندگان ايراني يا با همكاري آنها در مجالت تحت پوشش 

شود، روند انتشار مقاله در منابع تحت پوشش پايگاه مذكور از مشاهده مي 1گونه كه در نمودار همان

به  1990مورد در سال  57االت منتشر شده از ، به طوري كه مقاستيك روند صعودي برخوردار 

تا  2000درصد عنوانها، در طي سالهاي  94. افزايش پيدا كرده است 2010مورد در سال  6039

در  ،به خصوص. اندمنتشر شده 2000درصد مقاالت در بازه زماني ده ساله و قبل از  6 فقطو  2010

دهد برابري را نشان مي 4و  3و رشد   است دشيب توليد مقاالت بسيار زيا 2010و  2009سالهاي 

  ). 1 نمودار(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1990 -2010تعداد مقاالت علمي  منتشر شده ايران در حوزه فني و مهندسي در بازه زماني  :1نمودار
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  : براي محاسبه روند رشد توليدات از فرمول زير استفاده شد

  
G = ،نرخ رشد مقاالتXt =وره تعداد مقاالت در دt  وXt-1 = تعداد مقاالت در دورهt-1 است.  

 روند رشد توليدات داراي افت و خيزهايي بوده است،شود كه مشاهده مي 2با بررسي نمودار   

اين  2010تا  2009اين روند داراي نوسان و از سال  2008تا  1993كه در فاصله سالهاي  به طوري

به منظور محاسبه متوسط نرخ رشد انتشارات . ده استبو 42/11به  72/80روند داراي افت شديدي از 

محاسبه . حوزه فني و مهندسي در طي سالهاي مورد بررسي از ميانگين هندسي استفاده شده استدر 

دهد و را نشان مي 31/24عدد  2010تا  1990مقدار متوسط نرخ رشد ساالنه انتشارات براي سالهاي 

  . شودرشد انتشارات در بعضي از سالها در آن ديده ميي در يهاطور كه اشاره شد، وقفههمان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1990 -  2010روند رشد توليدات علمي حوزه فني و مهندسي در بازه زماني : 2نمودار

 

  

سسات علمي و پژوهشي ايراني در حوزه فني و مهندسي در ؤپرتوليدترين دانشگاهها و م. 2پرسش 

   ند؟اكدامبازه زماني مورد بررسي 

نتايج . پاسخگويي به اين پرسش بررسي شد براينويسندگان نشاني بخش وابستگي سازماني يا  

مقاله و دانشگاه  3226مقاله، دانشگاه تهران با  3571بررسي نشان داد كه دانشگاه صنعتي شريف با 
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ود اختصاص هاي اول تا سوم را به خترتيب بيشترين توليدات و رتبهمقاله به 2126اميركبير با صنعتي 

در سسات علمي و پژوهشي ايراني برتر در توليد مقاالت ؤدانشگاه و م 10فهرست  3نمودار در . نداهداد

  .اده شده استنشان د 2010تا  1990حوزه فني و مهندسي در بازه زماني 

 

  
ازه زماني حوزه فني و مهندسي در بدر سسات علمي و پژوهشي ايراني ؤپرتوليدترين دانشگاهها و م :3نمودار

2010  - 1990  

 

ندسي در بازه زماني مورد سهم توليدات با الگوهاي نويسندگي مختلف در حوزه فني و مه. 3پرسش 

  بوده است؟ بررسي چقدر

تعداد  خصوصو اطالعات در  شدبه منظور تعيين الگوي نويسندگي، بخش نويسنده در پايگاه بررسي 

دست آوردن ه سه و بيش از سه نويسنده براي بو سنده نويسندگان در سه گروه تك نويسنده، دو نوي

سهم توليدات با الگوي  ،دشواستنباط مي 4ه از نمودار ك چنان. الگوهاي نويسندگي طبقه بندي شدند

نويسندگي تك نويسنده پيوسته در حال كاهش و سهم توليدات با الگوي نويسندگي دو نويسنده و 

 در ،همچنين. ، پيوسته در حال افزايش بوده است2010تا  1990سه و بيش از سه نويسنده، از سال 

به بعد بر الگوي نويسندگي دو  2001اين ميان الگوي نويسندگي سه و بيش از سه نويسنده از سال 

اند با سه يا داده حوزه فني و مهندسي بيشتر ترجيحدر نويسنده غالب بوده است و پژوهشگران ايراني 

  .دننكمنتشر بيش از سه نويسنده مقاله 
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  1990 - 2010سهم توليدات با الگوهاي نويسندگي مختلف در بازه زماني   :4نمودار

 

حوزه فني و مهندسي در در توزيع و نسبت توليدات مشاركتي و انفرادي پژوهشگران ايراني . 4پرسش 

  ؟گونه استبازه زماني مورد بررسي چ

ادي پژوهشگران ايراني در حوزه فني و مهندسي، به منظور تعيين توزيع توليدات مشاركتي و انفر 

اساس  بر. بندي شدندمقاالت با حداقل دو نويسنده و بيشتر در گروهي به نام توليدات مشاركتي دسته

  درصد 8 فقطصورت توليدات مشاركتي و هدرصد توليدات در سالهاي  مورد بررسي ب 92ها، يافته

تصوير روشني از ميزان توليدات مشاركتي و  5نموداردر . صورت توليدات انفرادي بوده استه ب

  .نشان داده شده استتوليدات انفرادي 

  
  2010 - 1990درصد توليدات انفرادي و مشاركتي در حوزه فني و مهندسي در بازه زماني  : 5نمودار 
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 :تزير استفاده شده اسبه منظور تعيين نسبت توليدات مشاركتي به توليدات انفرادي از فرمول 

 

 
 

ليفي به مقاالت تك نويسنده أتدهد كه تعداد مقاالت همنشان مي 5/0تر از واقع، ضريب بزرگ در  

  تعداد مقاالت تك نويسنده به مقاالتكه دهد نشان مي 5/0تر از و ضريب كوچك است بيشتر بوده

ليفي در حوزه فني و أتضريب هم ،از اين رو، با توجه به فرمول بيان شده. ليفي بيشتر بوده استأهم ت

كه ميزان توليدات  دهنده اين استبوده است و نشان  91/0 ،1990 -2010 مهندسي در بازه زماني

  . ليف شده بيش از توليدات انفرادي بوده استأتهم

در ) الملليليفي بينأهم ت و ايسسهؤليفي بين مأاي، هم تسسهؤليفي مأهم ت(همكاريها . 5پرسش 

راني در الگوهاي نويسندگي مختلف در حوزه فني و مهندسي از چه نوعي بوده ميان پژوهشگران اي

  است؟

حداقل دو نويسنده يا بيشتر در سازمان، دانشگاه يا  كهرا  ها، مقاالتيليفيأمنظور تعيين نوع هم تبه 

 كه اي، مقاالتيسسهؤليفي مأتدر هم ،اندكردهليف أت آنها را ايرانكشور سسه پژوهشي يكسان در ؤم

سسه پژوهشي ديگر در همان شهر يا شهر ديگر ؤحداقل دو نويسنده يا بيشتر در سازمان، دانشگاه يا م

اي و مقاالتي با حداقل دو نويسنده يا بيشتر سسهؤليفي بين مأتدر هم ،اندليف شدهأايران تكشور در 

  ليفيأتدر هم ،انددهليف شأكشور ت از خارج پژوهشي سسهؤم يا دانشگاه كه حداقل با يك سازمان،

ها در الگوي نويسندگي دو نويسنده و سه و ليفيأتنوع هم 1جدول در . اندالمللي دسته بندي شدهبين

هم در  1990در سال . داده شده استساله به تفكيك نشان  21بيش از سه نويسنده در بازه زماني 

اي به ترتيب سسهؤليفي مأت، همسه و بيش از سه نويسندهدر الگوي نويسندگي دو نويسنده و هم 

اي در سسهؤليفي مأت، هم1991در سال . ها بوده استليفيأتدرصد بيش از ساير هم 7/29و  2/43

  1992المللي در الگوي سه و بيش از سه نويسنده، در سال بين ليفيأتالگوي دو نويسنده و هم

در هر دو الگوي نويسندگي غالب بوده اي سسهؤليفي مأهم ت 1993المللي و در سال ليفي بينأتهم

اي در الگوي دو نويسنده و سسهؤليفي مأت، هم1999و سال 1995تا  1994در فاصله زماني . است

در  1998المللي در الگوي سه و بيش از سه نويسنده بيشترين نوع همكاريها و در سال ليفي بينأتهم

تا  2000در فاصله زماني . المللي غالب بوده استاي و بينسسهؤليفي مأتهر دو الگوي نويسندگي هم

اي در الگوي دو نويسنده و سه و بيش از سه نويسنده غالب و در فاصله سسهؤليفي مأتهم 2010

اي در هر دو الگوي نويسندگي بيشترين نوع همكاريها سسهؤليفي بين مأتهم 2010تا  2008زماني 

  .بوده است
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پژوهشگران ايراني در الگوي نويسندگي مختلف در حوزه فني و مهندسي به تفكيك  نوع همكاريهاي :1جدول

 سال

  الملليليفي بينأتهم  ايسسهؤليفي بين مأتهم  ايسسهؤليفي مأتهم  الگوي نويسندگي  سال

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

1990  

  37=فراواني

  9/18  7  7/2  1  2/43  16  دو نويسنده

بيش از سه سه و 

  نويسنده

11  7/29  0  0  2  4/5  

1991 

  61=فراواني

  23  14  0  0  1/31  19  دو نويسنده

سه و بيش از سه 

  نويسنده

12  7/19  1  6/1  15  6/24  

1992 

  66=فراواني

  3/33  22  0  0  3/30  20  دو نويسنده

سه و بيش از سه 

  نويسنده

8  1/12  1  5/1  15  7/22  

1993 

  80=فراواني

  8/13  11  8/3  3  5/27  22  دو نويسنده

سه و بيش از سه 

  نويسنده

21  3/26  4  5  19  8/23  

1994 

  92=فراواني

  4/30  28  2/2  2  8/34  32  دو نويسنده

سه و بيش از سه 

  نويسنده

5  4/5  2  2/2  23  25  

1995 

  129=فراواني

  8/17  23  8/7  10  1/34  44  دو نويسنده

سه و بيش از سه 

  نويسنده

16  4/12  7  4/5  29  5/22  

1996 

  151=فراواني

  2/21  32  6  9  5/22  34  دو نويسنده

سه و بيش از سه 

  نويسنده

26  2/17  11  3/7  39  8/25  

1997 

  205=فراواني

  2/13  27  5/1  3  4/42  87  دو نويسنده

سه و بيش از سه 

  نويسنده

45  22  0  0  43  21  

1998 

  234=فراواني

  2/16  38  6/2  6  3/30  71  دو نويسنده

سه و بيش از سه 

  ويسندهن

56  9/23  7  3  56  9/23  

1999 

  284=فراواني

  4/14  41  5/3  10  9/34  99  دو نويسنده

سه و بيش از سه 

  نويسنده

50  6/17  17  6  67  6/23  

2000  

 336=فراواني

  2/18  61  9/0  3  1/32  108  دو نويسنده

  7/21  73  7/2  9  4/24  82سه و بيش از سه 
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  نويسنده

2001  

  384=فراواني

  8/12  49  -  -  8/26  103  دو نويسنده

سه و بيش از سه 

  نويسنده

129  6/33  -  -  103  8/26  

2002  

  540=فراواني

  2/12  66  9/0  5  7/31  171  دو نويسنده

سه و بيش از سه 

  نويسنده

180  3/33  6  1/1  112  7/20  

2003  

  787=فراواني

  1/8  64  4/1  11  1/35  276  دو نويسنده

سه و بيش از سه 

  نويسنده

223  3/28  26  3/3  187  8/23  

2004  

  1021=فراواني

  6/9  99  8/3  39  3/32  332  دو نويسنده

سه و بيش از سه 

  نويسنده

251  4/24  114  1/11  194  9/18  

2005  

  1452=فراواني

  6/6  96  9/3  57  2/30  438  دو نويسنده

سه و بيش از سه 

  نويسنده

398  4/27  157  8/10  306  1/21  

2006  

  1955=فراواني

  1/5  100  4/5  106  8/31  622  دو نويسنده

سه و بيش از سه 

  نويسنده

399  4/20  330  9/16  398  4/20  

2007  

  2606=فراواني

  7/5  142  6/3  91  7/28  719  دو نويسنده

سه و بيش از سه 

  نويسنده

754  1/30  414  5/16  386  4/15  

2008  

  2760=فراواني

  9/3  109  7/6  184  4/29  812  دو نويسنده

سه و بيش از سه 

  دهنويسن

771  9/27  429  5/15  455  5/16  

2009  

  5100=فراواني

  2  104  4  204  3/30  1544  دو نويسنده

سه و بيش از سه 

  نويسنده

1564  7/30  811  9/15  868  17  

2010  

  5798=فراواني

  3/3  156  1/1  52  12  575  دو نويسنده

سه و بيش از سه 

  نويسنده

2006  8/41  1154  1/24  855  8/17  

  مجموع

  22929=فراواني

  6/5  1289  5/3  796  8/26  6144  دو نويسنده

سه و بيش از سه 

  نويسنده

6955  3/30  3500  3/15  4245  5/18  

  

ساله، در الگوي دو نويسنده همكاري  21كه در بازه زماني  فتگر توان نتيجهمي ،در مجموع

مقاالت از يك يعني نويسندگان  ؛درصد از بيشترين مقاالت برخوردار بوده است 8/26اي با سسهؤم
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ليفي أتصورت همه درصد مقاالت ب 6/5اند و بعد از آن سسه يا دانشگاه در كشور ايران بودهؤسازمان، م

ست كه حداقل يكي از نويسندگان مقاالت از يك سازمان، ااند و اين بدين معنالمللي منتشر شدهبين

ليفي در الگوي نويسندگي أتد نوع همكمترين درص. اندسسه يا دانشگاه در خارج از كشور ايران بودهؤم

حداقل يكي از  ،به بيان ديگر ؛بوده است) درصد 5/3(اي سسهؤليفي بين مأتدو نويسنده مربوط به هم

سسه يا دانشگاه ديگر در همان شهر يا شهر ديگر در كشور ايران  ؤنويسندگان مقاالت از يك سازمان، م

درصد از  3/30يعني  ؛ز سه نويسنده، بيشترين نوع همكاريدر الگوي نويسندگي سه يا بيش ا. اندبوده

صورت هو كمترين مقاالت ب) درصد 5/18(المللي ليفي بينأتاي و بعد از آن همسسهؤليفي مأتنوع هم

تري از وضعيت دقيق وضعيت 6نموداردر . منتشر شده است) درصد 3/15(اي سسهؤليفي بين مأتهم

 .داده شده است انبيان شده نش

  
  

  1990 -2010نوع همكاريها در الگوي نويسندگي مختلف در حوزه فني و مهندسي در بازه زماني  :6نمودار

  

  المللي و داخلي پژوهشگران ايراني حوزه فني و مهندسي چگونه است؟ليفي بينأتنسبت هم. 6پرسش

ليفي أته بودند، همآن دسته از توليدات علمي ايران كه با همكاري حداقل يك كشور ديگر انجام گرفت

ر سالها درصد بيشتها، در از تحليل داده دست آمدهبهاساس نتايج  بر. المللي محسوب شدندبين

  توليدات 1994و  1992در دو سال  فقطالمللي كمتر از توليدات داخلي است و بين توليدات

، در مشخص است 7دار نمودر گونه كه همان. اندالمللي درصد بيشتري را به خود اختصاص دادهبين

درصد در حوزه فني و مهندسي در اين بازه زماني  1/24المللي مقاالت با ليفي بينأتمجموع درصد هم

   .درصد بوده است 9/75ليفي داخلي با أتساله كمتر از درصد هم 21
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  ليفي بين المللي و داخلي پژوهشگران ايراني در حوزه فني و مهندسيأتدرصد هم : 7نمودار

 

حوزه فني و مهندسي در بازه زماني مورد در ساير كشورهاي جهان كه در توليد مقاالت . 7پرسش 

  ند؟اكداماند، بررسي مشاركت داشته

 نشانيليفي، بخش مربوط به أتمنظور تعيين مشاركت ساير كشورهاي جهان در توليد مقاالت همبه

در توليد مقاالت مشترك با ايران و كشورهاي مشاركت كننده  شدسي رنويسندگان يك مقاله بر

. اندايران سهيم بوده كشور كشور جهان در توليد مشترك با 36 كه نتايج نشان داد. استخراج شدند

بيشترين مشاركت كنندگان به ترتيب از كشورهاي قاره اروپا  مشخص است، 8نمودار در طور كه همان

ن موارد حاكي از تعداد كشورهايي زيادي است كشور بوده است كه اي 11كشور و قاره آسيا با  17با 

  . اندها قرار گرفتهكه در اين قاره
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 قاره جهان 5توزيع فراواني كشورهاي مشاركت كننده در توليدات علمي با ايران در  :8نمودار

  

به  ،اندايران را داشتهكشور فهرست كشورهايي كه بيشترين توليدات مشترك با  2در جدول 

طور همان. اده شده استاي نويسندگي دو نويسنده و سه و بيش از سه نويسنده نشان دتفكيك الگوه

تا  1990كه در بازه زماني  فتگر توان نتيجهمي ،)دو ستون آخر(د شوكه از جدول استنباط مي

 4/12(، استراليا )درصد 1/14(تان ، انگلس)درصد 3/19(، كانادا )درصد4/32(كشورهاي آمريكا  2010

ليفي در أتايران در توليد مقاالت هم كشور با... و ) درصد 1/4(، فرانسه )درصد 4/5(، آلمان )درصد

  . اندحوزه فني و مهندسي مشاركت داشته

  رتبه بندي و درصد مشاركت ساير كشورهاي جهان با الگوي نويسندگي مختلف در توليد مقاالت :2جدول

  ليفي با ايرانأتهم

دو   كشورها

  نويسنده

سه و بيش از سه   كشورها

  نويسنده

  5538مجموع فراواني   كشورها

  درصد  فراواني

  4/30  1773  آمريكا  1520  آمريكا  300  كانادا

  3/19  1125  كانادا  925  كانادا  253  آمريكا

  1/14  819  انگليس  689  انگليس  150  استراليا

  4/12  720  استراليا  575  استراليا  130  انگليس

  4/5  316  لمانآ  268  آلمان  126  آلمان
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  1/4  240  فرانسه  214  فرانسه  48  تركيه

  6/3  211  ژاپن  176  ژاپن  35  ژاپن

  2/2  128  ايتاليا  105  ايتاليا  34  هند

  9/1  113  تركيه  92  چين  26  فرانسه

  7/1  99  چين  78  كره جنوبي  26  هلند

  6/1  96  هند  77  هلند  23  ايتاليا

كره 

  جنوبي

  6/1  95  كره جنوبي  65  تركيه  17

  6/1  91  هلند  62  هند  4  چين

  

ليفي در حوزه فني و مهندسي در آنها به چاپ رسيده است، أتهايي كه مقاالت هممجله. 8پرسش 

  ؟قدر استآنها چ 1ثيرأو ضريب ت اندكدام

ليفي در آنها به چاپ رسيده أتمنظور پاسخگويي به اين پرسش و تعيين مجالت اصلي كه مقاالت همبه

  ليفي در آنها منتشر شده بود،أتمقاله هم 100مجالتي كه حداقل . شدل تحلي 2است، بخش منبع

. فهرست اين عناوين ارائه شده است  3اند كه در جدول عنوان مجالت مهم در نظر گرفته شدهبه

ليفي منتشر أتمقاله هم 100عنوان نشريه حداقل  47تعداد  ،دشواستنباط مي 3از جدول  كه چنان

 Scientiaمجالت . شودعنوان آن در كشور ايران منتشر مي 4عنوان نشريه،  47 اند كه از ايندهكر

Iranica )1194 عنوان مقاله( ،Iranian Polymer Journal )756 عنوان مقاله( ،Applied 

Mathematics and Computation )672 عنوان مقاله(  ،Iranian Journal of Chemistry & 

Chemical Engineering-International English Edition  )523 و ) عنوان مقالهJournal of 

Applied Polymer Science )518 قرار گرفته و بيشترين مقاالت  5تا  1هاي در رتبه) عنوان مقاله

ثير هر يك از مجالت به وبگاه هر أدست آوردن ضريب تهبراي ب ،همچنين. انددهكرليفي را منتشر أتهم

ثير مجالت منتشر أضريب ت مشخص است، 3جدول  كه درچنان. شده است يك از مجالت مراجعه

عنوان نشريه كه در  7 فقطدر نوسان است و  31/13تا  0ليفي بسيار پايين و بين أتكننده مقاالت هم

 .اندخوبي برخوردار بوده ثير نسبتاًأاز ضريب ت ،جدول معين شده است

  

  

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Impact Fator (IF) 

2. Source 
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ليفي در بازه زماني مورد أتبسامدترين مجالت داراي مقاالت همثير پرأفراواني، درصد و ضريب ت :3جدول

  بررسي

 ضريب تاثير درصد فراواني  عنوان

Scientia Iranica 1194  2/5  01/0  

Iranian Polymer Journal 756  3/3  072/1  

Applied Mathematics and 

Computation 
672  9/2  124/1  

Iranian Journal of Chemistry & 

Chemical Engineering-International 

English Edition 

523  3/2  16/0  

Journal of Applied Polymer 

Science 
518  3/2 187/1 

Radiation Physics and Chemistry 427 9/1 149/1 

Materials & Design 384 7/1 518/1 

Journal of Materials Processing 

Technology 
360 6/1 42/1 

Materials Science and Engineering 

a-Structural Materials Properties 

Microstructure and Processing 

279 2/1  

 

901/1 

Journal of Alloys and Compounds 276 2/1 135/2 

International Review of Electrical 

Engineering-Iree 
275 2/1 31/13 

Computational Materials Science 269  

 

2/1  

 

649/1  

 

Journal of Hazardous Materials 268 2/1 360/4 

Polymer International 260 1/1 137/2 

Journal of Chemical and 

Engineering Data 
239 1 729/1 

Materials Chemistry and Physics 225 1 264/2 

Composite Structures 221 1 006/2 

Iranian Journal of Science and 

Technology Transaction B-

Engineering 

220 1 06/0 

Fluid Phase Equilibria 219 1 0 

Journal of Fusion Energy 209 9/0 784/0 

Expert Systems with Applications 194 8/0 162/3 

Journal of Materials Science 185 8/0 185/1 

Optoelectronics and Advanced 

Materials-Rapid Communications 
184 8/0 3/0 
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Journal of Constructional Steel 

Research 
179 8/0 331/1 

Applied Mathematics Letters 176 8/0 0 

European Polymer Journal 173 8/0 672/2 

Journal of Sound and Vibration 166 7/0 679/1 

Physical Review D 165 7/0 475/3 

Chemical Engineering & Technology 157 7/0 923/0 

Sensors and Actuators B-Chemical 155 7/0 242/3 

Energy Conversion and Management 147 6/0 465/2 

Digest Journal of Nanomaterials and 

Biostructures 
146 6/0 7/1 

Computers & Structures 142 6/0 746/1 

Computers & Mathematics with 

Applications 
137 6/0 746/1 

International Journal for Numerical 

Methods in Biomedical Engineering 
135 6/0 595/0 

International Journal of Advanced 

Manufacturing Technology 
132 6/0 128/1 

Journal of Membrane Science 124 5/0 792/3 

International Journal of Pressure 

Vessels and Piping 
121 5/0 305/1 

Progress in Electromagnetics 

Research-Pier 
121 5/0 7/4 

International Journal of Mechanical 

Sciences 
119 5/0 544/1 

Ieice Electronics Express 116 5/0 51/0 

Nonlinear Analysis-Theory Methods & 

Applications 
115 5/0 632/1 

Proceedings of the Institution of 

Mechanical Engineers Part a-Journal 

of Power and Energy 

112 5/0 0 

International Communications in 

Heat and Mass Transfer 
107 5/0 383/1 

Applied Surface Science 106 5/0 679/1 

Surface & Coatings Technology 106 5/0 148/2 

International Journal of 

Electrochemical Science 
101 4/0 175/2 
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  گيريبحث و نتيجه .7

توليدات پژوهشگران ايراني در حوزه فني و مهندسي در بازه زماني  كه نتايج بررسي حاضر نشان داد

اين حوزه دانشگاه توليدترين دانشگاههاي ايران در  و پر داشته استروند صعودي  1990 -  2010

. سوم قرار گرفتند تاهاي اول اند كه در رتبهصنعتي شريف، دانشگاه تهران و دانشگاه اميركبير بوده

رساني است، خاطر نشان كه اثري پايه در اطالع 1علم كوچك، علم بزرگدر كتاب ) 1963(پرايس 

توان چنين ميزان رشدي را نمي. شودهاي علمي هر پانزده سال دو برابر ميكند كه تعداد مقالهمي

. ]13[توان نتيجه گرفت كه اين رشد بخشي از ماهيت علم است به يك عامل نسبت داد و مي فقط

هر  تقريباً 2008تا  1990 سالهاي د، رشد مقاالت در فاصلهشوه در پژوهش حاضر مشاهده ميكچنان

تري مقاالت سه برابر و از رشد سريع تعداد 2010تا  2008سال بار دو برابر شده و از چهار سال يك

حوزه مهندسي در طي اين مدت در مقدار متوسط نرخ رشد ساالنه انتشارات . برخوردار بوده است

نيز كه توليدات علمي مهندسي ) 1389(نتايج تحقيق عصاره و همكارانش . دست آمددرصد به 31/24

نرخ رشد توليدات  ،دايالوگ بررسي كردنددر پايگاه اطالعاتي  2008تا  1990ايران را طي سالهاي 

  . ]14[دندكردرصد اعالم  24علمي حوزه مهندسي ايران را 

كه سهم مقاالت با دو طوريبه. نتايج نشان داد كه توليدات مشاركتي در حال رشد هستند  

 مورد سال 21درصد توليدات در  91نويسنده بسيار افزايش يافته و بيش از  سه از بيش و سه و نويسنده

اي آهسته رشد انفرادي روند توليدات ميزان .انفرادي توليدات تا است بوده مشاركتي صورت هب بررسي

ويماال . حتي توليدات دو نويسندگي نسبت به ساير الگوها رشد بيشتري داشته اند ،و در اين مياندارد 

پژوهشهاي انفرادي نيز اند، اما ه پژوهشهاي مشاركتي غالبچ اگركه نشان دادند ) 1996( 2و ردي

هاي مختلف، ميزان نياز آنها به همكاري و ارتباطات ميان بررسي ماهيت رشته. ]15[ وجود دارند

طرحها و پژوهشها به مواد، دادن هاي موضوعي كه براي انجام در حوزه. سازدپژوهشگران را آشكار مي

ي پژوهشگر نياز است، مشاركت گروهي هاي كالن و تعداد زيادابزارها و امكانات آزمايشگاهي، بودجه

طرحهاي پژوهشي حالتي كاربردي  ،هاي علوم، از جمله فني و مهندسيدر اغلب حوزه. ضرورت دارد

توان اظهار داشت كه مي ،، از اين روزيادي نياز داردامكانات  بهدارند كه موفقيت در اجراي آنها 

نتايج . ]12[هاست ژوهشي در اين حوزههمكاري گروهي از ضروريات پيشرفت و توسعه طرحهاي پ

اي با  درصد بيشتر و بعد از آن سسهؤهمكاري م ،ساله، الگوي دو نويسنده 21نشان داد در بازه زماني 

  كمترين درصد نوع. المللي از بيشترين سهم برخوردار بوده استليفي بينأتصورت همهمقاالت ب

____________________________________________________________________ 
 

1. Little Science, Big Science 

2. Vimala and Reddy 
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اي بوده است، در الگوي سسهؤليفي بين مأتوط به همليفي در الگوي نويسندگي دو نويسنده مربأتهم

اي و بعد از آن سسهؤليفي مأتنويسندگي، سه يا بيش از سه نويسنده بيشترين نوع همكاري از نوع هم

ها اساس يافته بر. است بودهاي سسهؤليفي بين مأتصورت همهالمللي و كمترين مقاالت بليفي بينأتهم

و  1992در دو سال  فقطالمللي كمتر از توليدات داخلي است و وليدات بيندر بيشتر سالها ميزان ت

چه در حوزه فني  اگر. المللي درصد بيشتري را به خود احتصاص داده استميزان توليدات بين 1994

. رفت، اما نتايج بررسي حاضر عكس اين انتظار استمي بيشتريالمللي و مهندسي انتظار مشاركت بين

هاي مختلف از جمله حريرچي، ملين و اعتماد حاكي از پايين بودن ميزان همكاريهاي نتايج پژوهش

فوايد مشاركت علمي در . ]16[هاي مختلف علوم استالمللي در ميان پژوهشگران ايراني در حوزهبين

المللي همواره ميان دانشمندان و سياستگذاران علمي مورد بحث و مناظره بوده و موضوع سطح بين

  . ي علوم و فناوري به خود اختصاص داده استهشي مهمي را در حوزه علم سنجي و مطالعات كمپژو

كشور جهان با ايران در توليد مقاالت مشترك در حوزه فني و  36 نشان دادها يافته ،همچنين  

راليا، ، استتاناند و كشورهاي آمريكا، كانادا، انگلسمهندسي در بازه زماني مورد بررسي مشاركت داشته

شايد . اندقرار گرفته 5تا  1هاي آلمان و فرانسه داراي بيشترين مقاالت مشترك با ايران بوده و در رتبه

سسات علمي و پژوهشي ؤبتوان با اطمينان اظهار داشت كه حاصل مشاركت دو يا چند نويسنده از م

سسه در يك ؤم كشورهاي مختلف در مقايسه با توليدات منتشر شده توسط يك نويسنده از يك

ي و كيفي توليدات علمي ، رشد كمنتيجه اين تالش بيشتر است كه يقيناً كشور، نتيجه تالش بيشتر

المللي ميزان در پژوهشي دريافتند كه مشاركت بين) 2005( 1فرنكن، هولز و دوور .]17[خواهد بود 

يج پژوهش بوردنز و نتا ،همچنين. دهداستناد را نسبت به مشاركتهاي داخلي بيشتر افزايش مي

ين شتراند، بيالمللي انجام گرفتهكاران حاكي از اين امر است كه پژوهشهايي كه در سطح بينمه

المللي، گيري همكاريها در سطح بينبا توجه به اهميت شكل ،بنابراين. ]18[ميزان بازديد را دارند 

هاي الزم براي رشد اين و زمينه دداشته باشنتوجه بيشتري به اين امر  دسياستگذاران علم كشور باي

مقاالت  100عنوان نشريه بيش از  47د كه نشان داها يافته ،همچنين. نوع مشاركتها را فراهم سازند

ثير مجالت منتشر كننده مقاالت أاند و ضريب تليفي در حوزه فني و مهندسي را به چاپ رساندهأتهم

ثير بسيار پايين أر عناوين داراي ضريب تبيشتاند و دهدر نوسان بو 13ليفي در فاصله بين صفر و أتهم

  .اندخوبي برخوردار بوده ثير نسبتاًأعنوان نشريه از ضريب ت 7 فقطو 

  

  

  

____________________________________________________________________ 
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